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Resumo: Para o cálculo da dose de radiação natural 

efetiva devido a emissão de raios gama, é necessário 

estimar a concentração dos radioisótopos da cadeia de 

decaimento do tório e urânio, e do potássio. Contudo, 

existem interferências no espectro de raios gama, 

causadas por estes próprios elementos, podendo resultar 

em medidas imprecisas. Este trabalho visa avaliar o 

método de correção matricial, verificando a sua real 

necessidade e aplicabilidade.    

 

1. Introdução 
Os níveis de radiação natural devem ser conhecidos 

para que seja feito um controle da exposição humana à 

radiação natural. Na técnica de espectrometria de raios 

gama são observados os espectros da radiação emitidos 

por amostras radioativas, determinando-se as 

concentrações dos elementos radioativos [1]. Entretanto, 

os radionuclídeos decaem emitindo raios gama de 

energias características, que podem ter valores próximos 

aos decaimentos de outros isótopos. Por isso, um 

determinado pico de energia de raios gama pode conter 

contagens de mais de um elemento, resultando em 

medidas superestimadas de concentrações. Para corrigir 

estas interferências, uma matriz de descontaminação é 

aplicada nos espectros de raios gama. Esta matriz leva 

em conta a contribuição de cada radionuclídeo na área 

dos picos de raios gama dos outros isótopos. No caso, as 

energias dos raios gama característicos a serem 

consideradas são: 1460 keV (
40

K), 1764 keV (
238

U),  

2614 keV (
232

Th).   
 

2. Metodologia 
Neste trabalho, foram feitas três aquisições de 

padrões de 
232

Th, 
238

U e 
40

K da agência internacional 

IAEA [2] e uma medida do fundo radiativo da sala, 

utilizando-se um detector cintilador de NaI(Tl), num 

intervalo de oito horas para cada medida. Os espectros 

de raios gama foram calibrados em energia, utilizando-

se os próprios picos característicos de cada isótopo. As 

áreas dos picos foram calculadas, descontando-se o 

fundo Compton e também as áreas do fundo radioativo 

do ambiente. A partir das contagens das áreas dos picos 

de raios gama foram encontrados os coeficientes de 

descontaminação utilizados na matriz. 
    Para estudar a real necessidade destes coeficientes, 

também foram analisadas amostras de areias contendo 

os radionuclídeos tório, urânio e potássio.   

 

3.Resultados 
Na tabela I são apresentadas as concentrações de 

40
K, 

238
U e 

2332
Th determinadas para os padrões e algumas 

amostras de areia de praias. Na tabela II são 

apresentados os valores obtidos sem a correção. 

 

 Tabela I – Concentrações obtidas aplicando a matriz. 

  Com correção da matriz 

AMOSTRA % K ppm U ppm Th 

Padrão antigo K 57±0,88 0 0 

Padrão antigo U 12,7± 1,0 388,8± 5,3 0 

Padrão antigo Th 0 0 1071±31 

Abraão 1 0,28± 0,04 0 0 

Abraão 2 0,81± 0,04 0 0 

P. Preta 1 0,29± 0,03 0 31,2±1,2 

P. Preta 2 0,18± 0,03 0 39,2± 1,1 

  

Tabela II – Concentrações sem a aplicação da matriz. 

  Sem a correção 

AMOSTRA % K ppm U ppm Th 

Padrão antigo K 58± 4 4,41±0,43 0 

Padrão antigo U 12,9± 0,9 516± 6 0 

Padrão antigo Th 0 0 1072± 12 

Abraão 1 0,28±0,02 0,28± 0,04 0,42± 0,01 

Abraão 2 0,81± 0,06 0,18± 0,03 0 

P. Preta 1 0,29± 0,02 1,77± 0,18 31,93±0,53 

P. Preta 2 0,180±0,010 1,47± 0,18 39,22±0,61 

 

4. Discussão e Conclusões 
Por meio da comparação das concentrações nas 

mesmas amostras com e sem a correção pela matriz 

pode-se verificar que para todas as amostras, a correção 

não foi significativa para o K e o Th. A correção é 

importante para as concentrações de U, indicando que a 

matriz de correção deve ser aplicada sempre que a 

amostra apresentar uma elevada concentração de Th. 
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